Regulamin
konkursu fotograficznego „LAS OKIEM AMATORA”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
2.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Las okiem amatora”.
Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Kołaczyce z siedzibą w Nawsiu
Kołaczyckim 317, 38-213 Kołaczyce.
§2.
Zasady Konkursu
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Celem Konkursu jest promocja lasów, a także rozbudzanie zainteresowania
środowiskiem leśnym.
Organizator powołuje Jury Konkursu w co najmniej trzyosobowym składzie,
którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
wyłonienie zwycięzców.
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników w trzech kategoriach
[Uczestnik]:
- uczniów szkół podstawowych (klasy I-III)
- uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII )
- szkół ponadpodstawowych (klasy I-III)
- dorosłych
Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Jury, ani osoba zatrudniona w
Nadleśnictwie Kołaczyce.
Tematyka prac konkursowych powinna być ściśle związana z lasem, prace
mogą przedstawiać krajobrazy, florę i faunę polskich lasów.
Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą być wykonane w technice cyfrowej,
barwne lub czarnobiałe.
Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG (możliwie najlepszej jakości).
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Każde zdjęcie powinno mieć swój tytuł, nazwisko autora oraz miejsce
wykonania.
Zdjęcia należy przesłać na płycie CD lub DVD na adres Organizatora:
Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce z
dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Do prac należy dołączyć wydrukowany,
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
internetowej:
www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny
15:00. O przyjęciu zdjęcia będzie decydowała data jego faktycznego
wpłynięcia wraz z formularzem zgłoszeniowym do siedziby Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników
lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zarówno
nagrodzonych jak i nienagrodzonych zdjęć na stronie internetowej
nadleśnictwa oraz w mediach społecznościowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dzieła, które
nie spełnia postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo
– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych
za wulgarne i obraźliwe.
Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
Autor nagrodzonych lub wyróżnionych materiałów (zdjęć) przenosi na
Organizatora prawa zależne do dzieła, a w szczególności wykorzystanie
dzieła przez Nadleśnictwo Kołaczyce, na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;
b. wykorzystanie
do
celów
promocyjnych
na
profilu
facebook’owym Nadleśnictwa Kołaczyce;
c. wykonania odbitek w formie papierowej
Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celu ogłoszenia wyników na stronie internetowej
Nadleśnictwa Kołaczyce oraz profilu facebook’owym nadleśnictwa.
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na Karcie Zgłoszenia do
Konkursu, w szczególności oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie prac,

b) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
c) wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie i potwierdza określone w nim prawa Organizatorów.

§ 3.
Nagrody
1.
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3.

Jury przyzna główne nagrody książkowe dla zwycięzców w poszczególnych
kategoriach oraz wyróżnienia według własnego uznania.
Nagrody zostaną przesłane pocztą.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z laureatem
w sprawie wręczenia nagrody.
§ 4.
Postanowienia końcowe
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Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Nadleśnictwa
Kołaczyce:
(www.kolaczyce.lasy.gov.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz
opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich jest Nadleśnictwo
Kołaczyce z siedzibą Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce, tel. 13 44
576 10, adres e-mail kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl. Dane osobowe
będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody przez osobę której
dane dotyczą lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich biorących udział
w konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO). Administrator będzie przetwarzał
dane osobowe uczestników konkursu w zakresie wskazanym w Karcie
zgłoszenia o której mowa w § 2, pkt. 11 w celu przyjęcia zgłoszenia udziału,
rozstrzygnięcia konkursu oraz opublikowania wyników, w odniesieniu do

danych osobowych opiekunów prawnych osób niepełnoletnich w celu
uzyskania ich zgody na udział podopiecznego w konkursie.
Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej Nadleśnictwa oraz w lokalnej prasie w celu opublikowania
wyników konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym
brak podania danych wymaganych zgodnie z Regulaminem uniemożliwi
udział w konkursie. Administrator dane osobowe będzie przetwarzał do
czasu zakończenia konkursu, a po jego rozpatrzeniu przez okres niezbędny
w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu
znajduje się na stronie internetowej www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl oraz
jest dostępna w siedzibie Administratora.

